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1.6996 Beantwoording schriftelijke vragen handelsmissie Korea (VVD, Groen Links, 

CU/SGP) 

Besluit: Akkoord met de beantwoording van de raadsvragen over de handelsmissie naar Zuid-Korea. 

 

2.7023 RIB Garantstelling Hoog Dalem 

Besluit: In te stemmen met de RIB Garantstelling Hoog Dalem. 

 

3.7001 Reactie op provinciale omgevingsvisie Zuid-Holland 

Besluit: 

1.Bij de provincie Zuid-Holland overeenkomstig bijgaand concept een zienswijze in te dienen op de 

provinciale omgevingsvisie; 

 

4.7012 Verkoopgunning Heerenlaantje 30 

Besluit: Het voormalige Franciscanessenklooster gelegen aan het Heerenlaantje 30 te verkopen aan de 

hoogste bieder. 

 

5.6781 Subsidieaanvraag Natuurcentrum Leef je Passie 

Besluit: 

1.Instemmen met het toekennen van een waarderingssubsidie voor fase 1 tot en met Q1 2019 van dit 

project; 

2.De kosten te dekken uit de begrotingsruimte binnen de budgetten Wmo 2018 (€ 62.320) en 2019       

(€ 28.340);   

3.Instemmen met een evaluatie van de pilotfase in januari 2019 en bij positieve resultaten 

ondersteuning bieden bij aanvragen van extra financieringsbronnen. 

 

6.6911 Gladheidbestrijding in de gemeente Gorinchem voor de winterperiode 2018-2019 

Besluit: 

Vaststellen van het uitvoeringsplan Gladheidbestrijding in de gemeente Gorinchem voor de komende 

winterperiode 2018/2019 door Reinigingsdienst Waardlanden 



 

7.7002 RIB evaluatie aanbesteding Veerboten 

Besluit: 

1.Bijgaande RIB te versturen 

2.Na de B&A raadsbijeenkomst op 17 januari 2019 een nieuwe openbare aanbesteding starten met 

inachtneming van de acties uit de evaluatie. 

 

8.6774 Stand van zaken woon-en transformatievisie 

Besluit: 

1.In te stemmen met de raadsinformatiebrief met nr. 2018-2189 over de stand van zaken woon- en 

transformatievisie. 

 

9.7009 RIB uitstel introductie 2e bewonersvergunning-plus 

Besluit: 

1.De raad te informeren, conform bijgevoegde raadsinformatiebrief, over het uitstellen van de invoering 

van flex-abonnement (parkeren) 

 

10.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 11 december 2018 met de wijzigingen in 

achtneming. 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 50 

                                      

Er zijn deze week geen circulaire besluiten. 

 

 


